
Zondag 5 april 2020 
 

De Goede Week is begonnen met Palmzondag 

Bent u er klaar voor? We nodigen u uit om te beginnen 

met kijken en luisteren naar het verhaal van de Goede 

Week. Bij het vertellen laat pastor Edith Hertog zich 

inspireren door de vertelwijze van Godly Play, een 

speelse, beeldende manier van vertellen om het geheim 

van God in ons leven te ontdekken. Kijk en luister hier 

naar een korte film.  

 

Gebed 

Laat ons bidden. 

God, vermeerder het geloof van allen die op U hopen, 

en verhoor goedgunstig ons vurig gebed: 

geef dat wij die vandaag Christus op zijn zegetocht 

met palmtakken begeleiden, 

U ook door Hem 

de vruchten van goede werken kunnen aanbieden. 

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

Het verhaal van de intocht zoals verteld door Matteüs 

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee 

leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie 

er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen.  

Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer 

heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan 

wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig 

en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.” 

 

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en 

het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte 

spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden 

die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen 

luidkeels: “Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 

Hosanna in de hemel!” 

Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men 

weten. Uit de menigte werd geantwoord: “Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.” 

Woord van de Heer. Wij danken God 

 

Ter overweging 

Hosanna, ‘help ons’, 

‘red ons’ roepen de 

mensen Jezus toe.  

Eenmaal per jaar bij 

de intocht op 

Palmzondag klinkt dit 

woord en het heeft 

zelfs een vrolijke 

klank: ‘Wij zingen 

Hosanna de koning 

ter eer.’ In de kloosters begint iedere gebedstijd met dezelfde uitroep: ‘God kom mij te hulp, 

Heer haast U mij te helpen.’ 
 

Wat spreken we met dat woord uit? God is toch niet iemand die onze problemen oplost als we 

er zelf niet meer aan uitkomen? God is toch niet een grote tovenaar? Waar vragen we dan om?  

Bemoediging uit de Eerste Lezing volgens Jesaja  
 

God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken:  
ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. 

Elke morgen spreekt Hij zijn woord,  
elke morgen richt Hij het woord tot mij  
en ik luister met volle overgave. 

 

https://youtu.be/N1gGDENyJMM


Als iemand in de problemen zit en dat helemaal voor zichzelf houdt, is onze 

eerste reactie: ‘Waarom heb je niets gezegd?’ En het doet ons zeer om 

iemand alleen te zien worstelen. Wie alleen zit te tobben en het meemaakt 

dat er iemand luistert, voelt een grote opluchting ook al is er geen enkel 

probleem opgelost. Juist in deze tijd ervaren we het belang van nabijheid. 

Zelfredzaamheid, hoe belangrijk ook, kan ons eenzaam maken. Mensen 

kunnen niet zonder elkaar.  
 

Op Goede Vrijdag roepen de mensen tegen Jezus: ‘Red jezelf’. Ze laten hem 

volledig alleen in zijn nood. Verlaten door de mensen, lijkt het wel of ook God 

Jezus heeft verlaten. Jezus smeekt God om nabijheid. Niet begrijpend, keert 

hij zich tot God. Hij was gekomen in naam van God en daar hield hij zich aan 

vast. 
 

Bidden om hulp, is uit ons isolement van zorg en angst stappen, is ons leven delen met God. 

Zorg en angst kunnen heel veel ruimte innemen en ons verlammen. Bidden om hulp kan dat 

verlammende effect verminderen en ons in beweging brengen en ons laten zien wat ons ‘nu’ te 

doen staat.  
 

Op Palmzondag worden we uitgenodigd om Jezus te verwelkomen in ons leven en de ruimte te 

geven. Een palmtak in de hand nemen is kiezen voor de weg van Jezus: ons hart open houden 

voor Gods liefde.  

We steken het palmtakje op het kruis, daar waar het leven bedreigd wordt door haat, door pijn, 

door verdriet. Om ons eraan te herinneren dat Gods liefde wijder en dieper is.  

Edith Hertog, pastoraal werkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophalen gezegend palmtakje 

Al kunnen we dan niet samenkomen om Palmzondag te vieren, u bent wel van harte uitgenodigd 

om een gezegend palmtakje op te halen. De Annakerk is op zaterdag 4 april van 19.00 uur tot 

20.00 uur open, de Maria Magdalenakerk op zondag 5 april van 10.00 uur tot 11.00 uur en de 

Laurentiuskerk op zondag 5 april van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 

Wij wensen u een mooie Palmzondag. 
 

namens het pastoraal team, pastor Rob van Uden. 
 

Stuur deze inspirerende tekst gerust door naar familie, vrienden en bekenden, graag met de 

vraag om zich ook aan te melden voor het ontvangen van de pastorale brief.  
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